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 Utrikeshandelns verkan pa inkomstfordelningen.

 Nagra teoretiska grundlinjer.

 Af Eli F. Heckscher.

 Narmaste anledning till efterfoljande sidor utgor ett omnamnande,
 som professor Wicksell for nastan jamnt ett ar sedan hade vanligheten
 att agna min bok Svenska produktionsproblem (i veckoskriften Forum
 19T9, n:r 2 och 3). Den foljande framstallningen har i olika riktningar
 kunnat draga stor fordel af hans kritik, och detta ej enbart sadan den
 framtradt i den namnda uppsatsen, fastan jag pa en enstaka, viktig punkt

 atminstone delvis kommit till annat resultat an han, sasom det foljande
 skall visa. Emellertid ar det ej min afsikt att har direkt anknyta till
 prof. Wicksells uppsats, ty fragan synes mig vinna pa att behandlas i
 mer allmangiltig form. Amnets stora vikt i och for sig och den oforklar-

 ligt ringa uppmarksamhet som hittills agnats det i den teoretiska littera-

 turen samverka till att gora en pa teoretisk grund byggd unders6kning
 daraf ovanligt valbeh6flig och afven lockande; det forefaller icke osanno-

 likt, att man pa denna vag betydligt fullstandigare an hittills skett skulle

 kunna forklara den faktiska utrikeshandelns beskaffenhet och verkningar.
 Det foljande kan dock ej ens i lyckligaste fall gora ansprak pa annat an
 en forsta, rent teoretisk orientering, ty amnet ar ej blott svart utan ocksa
 mycket rikt. Om efterfoljande skizz kunde stimulera andra till fortsatt
 undersokning af uppgiften, skulle den darfor i eminent grad ha natt sitt

 nal, afven om darvid skulle framga, att jag i det ena eller andra stycket
 tagit miste, hvilket ingalunda ar uteslutet.

 I.

 Utrikeshandelns verkan pa inkomstf6rdelningen sammanhanger pa
 manga satt med dess verkan pa den totala nationalinkomsten, och denna
 senare fraga kan dSrf6r ej alldeles f6rbigas. A andra sidan finns det

 I -19420. Nat.-ekon. studier. - I -
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 ELI F. HECKSCHER

 ingen anledning att sysselsatta sig darmed annat an i den man det direkt

 sammanhanger med den egentliga uppgiften, och hvad som sages under
 denna f6rsta afdelning ffr darf6r ej fattas som annat an en grundval f6r

 vissa af slutsatserna i det foljande, salunda ej som en allsidig diskussion
 af problemet om utrikeshandelns satt att paverka nationalinkomsten.

 Gemensamma for hela den foljande framstallningen aro darvid fol-
 jande f6rutsattningar. Andringar i sjalfva produktionsfaktorernas karaktar

 ()dynamiska> andringar) till foljd af utrikeshandeln lainnas alldeles asido,

 och likaledes de storande verkningar, som folja af sjalfva omlaggningens
 svarigheter. Vidare tas ingen hansyn till den fordel ett sarskildt land kan

 tankas uppna genom ett tullskydd, som andrar relationen mellan tillgang

 och efterfragan pa en viss vara saint darigenom later ,utlandingen betala

 tullen> -- helt eller delvis; detta ar sa fylligt diskuteradt i litteraturen och

 sa irrelevant for min uppgift, att det i likhet med det nyss namnda be-
 traktas sorn obefintligt. Penningvardet uppfattas som konstant i betydelsen

 af att en viss penningenhet alltid motsvarar samma varumangd; sa litet
 preciserad denna formulering an ar, torde den vara tillrackligt exakt f6r
 sitt andamal.

 Darernot ar det af st6rre vikt att understryka de f6rutsattningar,
 som icke galla hela den foljande framstallningen utan endast dess tidigare
 delar. De aro i hufvudsak tva. Den ena ar, att virdemitaren betraktas

 som enhetlig, d. v. s. att nationalinkomsten nmates enligt den uppfattning,

 som galler pa marknaden, utan hansyn till olikhet i subjektiv vardering
 olika individer emellan. Tydligen ar det nar man kommer in pa inkomst-

 fordelningen som denna premiss maste slappas. Den andra f6rutsattningen

 ar den som atminstone i stort sedt ligger till grund f6r utrikeshandelns
 teori, sadan den grundlagts af Ricardo och vanligen uppfattas, namligen
 att miingden af produktionsfaktorer i ett land ar gifven. I detta han-
 seende skola alla de viktigaste mojligheterna i sinom tid undersokas.

 Gor man till en b6rjan alla de har namnda fdrutsattningarna - en
 mycket viktig reservation -- sa foljer det af sjalfva bytets natur, att det

 skapar maximal behofstdckning eller nationalinkomst. Ty bytet kommer

 ej till stand eller f6rblir bestaende annat an i den man det tillskyndar
 de bytande personerna st6rre vinst an som blefve foljden af dess fran-
 varo. Satsen ar i full ifverensstammelse med exempelvis Lists standpunkt,
 ty hans invandningar mot Dskolans> lara bestodo blott i hansyn till de
 >dynamiska> faktorerna. Icke desto mindre ma pastaendet helt kort bevisas.

 Om ett land agnar sig at att inom sig framstalla varor af olika slag

 2
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 men mojlighet uppstar att forvirfva flere eller farre bland dessa varor ge-

 nom byte med andra lander, sa finns ingen anledning for landet att lagga
 om sin ekonomiska verksamhet i denna riktning, med mindre den totala
 behofstackningen (i f6rut angifven mening) dirigenom okas. Detta sker,
 om lagen for de zkomparativa kostnadernav f6ranleder det, d. v. s. om
 ett visst behof liittare tackes pa indirekt vag, genom framstallning af en
 annan vara, for hvilken man kan byta till sig den beh6fliga varan, an
 genom dennas tillverkning direkt. Med satsen om de komparativa kost-
 naderna ar uppgiften helt och hallet lost. Om ett land lattare kan f6r-
 varfva exempelvis spannmal (eller spannmal 6fver en viss mangd) genom
 tillverkning ofver det egna behofvet af exempelvis trimassa och foljakt-

 ligen genom export daraf an genom direkt spannmalsproduktion, sa inne-

 bar detta, att landets gifna mangd produktivkrafter genom att inriktas pa

 det forra sattet ger mer for den egna konsumtionen antingen af spann-
 mal, utan minskning af andra varor, eller af andra varor, utan minskning
 af spannmalen, eller af bade spannmal och ofriga varor. Ty om samma
 mangd produktivkrafter, som f6rut anvandes f6r (motsvarande) spannmals-

 odling, nu anvandes f6r den nya exporten, sa fas mer spannmal for kon-

 sumtion an forut som resultat; och om folket ater ej vill ha mer spannmal

 an forut, bli produktionskrafter lediga for okad produktion af annat,
 hvartill produktivkraften ej forut rackte till; och slutligen vid ett mellan-

 ting mellan dessa tva fall intrader nagon okning i spannmalsmangden
 samtidigt med att nagon del produktivkrafter blir ledig for okad tillverk-
 ning af annat.

 Det enda i detta sammanhang som borde foranleda nagon som heist
 tvekan ar det fall, da utrikeshandeln medfor minskning i nagon vara inom

 landet, pa grund af andrad riktning hos efterfragan, salunda exempelvis
 (i det forut framstillda exemplet) ett sadant fall som att den forbilligade
 spannmalstillgangen minskar konsumtionen af ett annat fodoamne. Pro-
 blemet i detta fall beror pa, att man har nagon svarighet att finna allmiin-

 giltiga hallpunkter for att mata vardet af denna minskning, i forhfllande

 till okningen i de ofriga varornas varde. Men en rent siffermassig mat-
 ning ar i verkligheten har 6fverflodig. Ty da alla de forut angifna mojlig-
 heterna n6dvandigt maste foreligga och nodvandigt maste medfora vinst,
 ar den nu ifragavarande utvagen otankbar, for den handelse icke afven
 den medfor vinst; eljest skulle det vara en ekonomisk omojlighet att be-
 gagna den. Fallet behofver salunda icke valla nagot bekymmer. Det ar
 for ofrigt ej svart att visa, att alla de olika mojligheterna medfora samma

 - 3 -
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 ELI F. HECKSCHER

 vinst6kning for landet, om det genom bytet skapade vardeforhallandet
 varorna emellan lagges till grund.'

 II.

 Hvad det nu narmast galler ar ej verkan pa nationalinkomsten som
 helhet utan pa inkomstfordelningen och nirmare bestamdt pa de olika pro-
 duktionsfaktorernas pris.

 Den sistnamnda formuleringen innebar, att uppgiften begransas till

 den ena sidan af inkomstfordelningens problem, namligen till fragan om

 den andel, som tillkommer enheterna af resp. jord, kapital och arbets-
 kraft. Den andra sidan, eller produktionsfaktorernas och den totala
 nationalinkomstens f6rdelning pa olika individer, f6rbigas salunda, af det

 skalet, att nagra mer allmangiltiga verkningar harpa knappast aro att
 vanta af utrikeshandeln. Likval presumeras i det foljande i ett hanseende

 en sarskild fordelning af produktionsfaktorerna pa olika individer, den
 nimligen, att f6rdelningen icke ar jamn och att foljaktligen en indring i
 produktionsfaktorernas relativa priser medfor f6rskjutning i inkomstfor-

 delningen individerna emellan. Denna forutsattning ar ganska sjalfklar i
 samhallen, som icke ha fullstandigt jamn fordelning af den totala inkomsten,

 men papekas likviil af det skal, att den mer eller mindre pa kiassisk
 grund byggda teorien for utrikeshandeln snarast utgar fran motsatsen.2

 Antagandet har har dock endast den mer formella betydelse, att man
 eljest skulle vara bojd att 6fver hufvud frankanna det har behandlade
 problemet inverkan pa den fraga som satts till rubrik for hela uppsatsen.

 Hvad det hela gar ut pa ar namligen som sagdt att undersoka ut-
 rikeshandelns verkan pa produktionsfaktorernas prisbildning, och det visar

 1 Se vidare fil. kand. F. von Kochs uppsats Om frihandels- och tullskyddsteorier hir
 nedan. Hvad som mer an nagot annat bidragit att f6rvilla begreppen pa denna punkt
 har varit ett sarskildt af Sidgwick i hans Principles of Political Economy (Bk. Ill, Chap.
 V, ? 4, 2:a uppl. Lond. I887, 496 ff.) framdraget exempel. Detta beror emellertid ej pa
 att Sidgwicks framstdllning skulle vara oriktig, ty det ar den ingalunda, utan det beror
 endast pa att den ar nagot opedagogisk, genom att indraga olika moment utan att ange
 hvilket sammanhang hvart och ett bland dem har med resultaten. Sidgwicks slutsats, att
 ithe aggregate wealth of the persons living in this country may be reduced by the
 change,, hanger i verkligheten helt och hallet pa att han raknar med emigration (eller
 svaltd6d) af den undantrangda yrkesgruppen som verkan af omlaggningen, hvilket som
 regel ej beaktats af vare sig meningsfrander eller motstandare. Denna premiss medlor,
 att hans bevisf6ring faller utanfor de hittills hHr ofvan antagna f6rutsattningarna; fran en
 synpunkt upptages den daremot pa vederb6rligt stalle i det f6ljande.

 2 Jfr F. von Koch, a. st., sid. 8.
 - 4
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 sig snart, att denna fraga leder in pa nagra af de viktigaste bland utrikes-

 handelns teoretiska f6rutsattningar. Framst bland dess f6rutsattningar sta

 orsakerna till olikhet i komparativa kostnader landerna emellan. Det ar
 ganska egendomligt, att forutsattningarna for tillvaron af denna hornsten
 i Ricardos annu icke i minsta man rubbade teori f6r utrikeshandeln varit

 foremal f6r sa ringa uppmarksamhet som faktiskt varit fallet. Men som
 latteligen inses, utgor produktionsfaktorernas prisbildning ett viktigt mo-

 ment ocksa i fraga om deras rorligzhet landerna emellan, under forutsatt-

 ning att man later Ricardos premiss om franvaro af dylik r6rlighet falla.

 Det ar etnellertid den forra af dessa stora fragor, namligen om orsakerna

 till olikhet i komparativa kostnader, som f6rst maste undersokas.

 Om man da fbrst gor det tankeexperimentet, att tva lander (eller
 alla lander) ha samma relativa knapphet pa produktionsfaktorer, sa ar det

 naturligaste antagandet, under forutsattning af lika rationell drift i bada

 landerna, att bada ha samma teknik i alla produktionsgrenar. Det finns
 knappast mer an ett nimjligt undantag harifran, namligen att olikhet i
 marknadens storlek i de bada landerna kunde medfora en olikhet afven i

 f6retagsenheternas storlek och daraf kunde filja olikhet i teknik; denna
 mojlighet ber6res langre fram. Lamnar man den nu asido, sa foljer af
 den ursprungliga forutsattningen, samma relativa knapphet pa produktions-

 faktorerna, i forening med likhet i teknik, att landerna maste ha samma

 komparativa kostnader for alla varor. Ty da produktionsfaktorernas rela-

 tiva priser stalla sig lika, finnas inga substitutionsm6jligheter faktorerna

 emellan i det ena landet som saknas i det andra; och da produktions-
 faktorerna salunda inga i samma proportion i samma varor i bada lan-
 derna samt betinga samma relativa priser, aro alla mojligheter till olikhet
 i komparativa kostnader uteslutna. Nagon handel mellan landerna kan
 da ej uppsta.1 Om man betecknar priset f6r en (godtyckligt vald) enhet
 af hvar och en bland de tre produktionsfaktorerna jord, kapital och ar-
 betskraft med bokstafverna resp. j, k, a, och antager vardeforhallandet
 mellan dem exempelvis till j = k = a, sa visar det sig omedelbart, att en
 viss mangd produktivkrafter kommer att ge samma resultat for hvartdera

 landet, vare sig de appliceras pa att framstalla en vara direkt eller pa att
 byta till sig den fran det andra landet i utbyte mot egna varor. Om
 t. ex. en vara krafver j + k + a och en annan vara krafver j + o k + 20 a,

 Det f6ljande skall daremot visa, att handel landerna emellan mycket val kan
 existera oberoende haraf och att tillvaron af en dylik handel rent af kan leda till denna
 ofverensstammelse i komparativa kostnader.

 -5-
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 ELI F. HECKSCHER

 allt i bada landerna, samt den namnda proportionen j = k a rader i
 bada landerna, sa maste uppenbarligen de tva varornas varden i bada
 landerna forhalla sig till hvarandra som 3:31. Slutsatsen, att bytet da
 medfor hvarken vinst eller forlust, forutsatter dock franvaro af transport-

 kostnader; dar sadana forekomma, galler satsen om ombjligheten af han-

 delns uppkomst uppenbarligen a fortiori. emedan den nya handeln i sa
 fall skulle medfora direkt forlust.1

 En f6rutsattning for olikhet i komparativa kostnader och darrmed for

 uppkomst af internationellt byte ar alltsa olika relativ knapphet pa pro-
 duktionsfaktorerna i de bytande landerna. Men det fordras annu en forut-

 sattning, namligen att produktionsfaktorerna inga i olika proportion i olika

 varor. Afven om det relativa vardet pa produktionsfaktorerna i det ena
 landet ar t. ex. j == k = a och i det andra landet t. ex. 2j = k= 3a, sa
 blir det likval olikhet i komparativa kostnader f6rst da dessa produktions-

 faktorer spela olika relativt stor roll i olika varor. Darforutan blir nam-
 ligen priset pa den ena varan i forhallande till priset pa den andra fort-
 farande detsamma i bada landerna.

 F6rutsattning for uppkomsten af internationellt byte ar alltsa svali

 olika relativ knapphet, d. v. s. olika relativt pris, pa produktionsfaktorer i

 de bytande Zanderna som olika proportion mellan produktionsfaktorerna i

 olika varor. Den senare f6rutsattningens tillvaro ar utan vidare gifven
 och behofver sa till vida ej utvecklas narmare; men man far dock ej f6r-
 bise, att dess franvaro mycket val skulle kunna forklara, hvarfor sar-

 skilda varor ej aro foremal for byte mellan lander. Den forra forut-
 sattningens till- och franvaro maste daremot vara af fundamental betydelse

 for utrikeshandeln. Dock bor det understrykas, att med en sarskild pro-
 duktionsfaktor har liksom annorstades i denna undersokning ej menas
 blott jord, kapital och arbetskraft tagna som helhet hvar for sig, utan alla

 olika kvaliteter af dem, och att produktionsfaktorernas antal salunda ar
 nastan obegransadt. Ett for viss odling sarskildt lampadt slag afjord, liksom

 en befolkning med sarskild begafning eller yrkesskicklighet, i det ena
 landet, hvilket saknas i det andra, framkallar salunda internationellt byte

 lika val som disproportion i den kvantitativa fordelningen af jord eller
 arbetskraft 9i allmanhetb. Endast om kapitalet, det onyanserade sparan-

 1 I f6rbigaende ma papekas, att med transportkostnader i fraga am inverkan pa
 utrikeshandeln alltid maste menas hogre transporlkostnader an de som f6rekomma till
 en viss marknad fran en inhemlsk produktionsort. Det motsvarar darf6r i manga fall just
 verkligheten att icke rakna med inverkan af transportkostnader pa utrikeshandeln.

 - 6 -
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 det, galler bar som eljest, att nagra kvalitetsskillnader ej komma i fraga.
 Men hvad som sarskildt behofver hallas i minnet, snart sagdt i fraga om

 hvarje punkt i det foljande, ir att nar priset pa samma produktionsfaktor
 i olika lander jamf6res, darmed menas priset pa samma kvalitet af pro-
 duktionsfaktorn. Fragan om orsaken till att exempelvis en dugligare ar-
 betare i ett land har hogre 16n an en mindre duglig i ett annat land
 krafver knappast nagon langre diskussion; men det ar egendomligt, hur
 latt man omedvetet glider ofver pa detta slags fragestallning i handels-
 politiska resonemang.

 III.

 Nar man nu skall unders6ka konsekvenserna haraf i fraga om ut-
 rikeshandelns inverkan pa produktionsfaktorernas prisbildning, sa ar det

 nodvandigt att halla fast vid hur det internationella bytet till sin grund
 arbetar.

 Darvid kan man efter behag utga fran vare sig import eller export,
 utan att detta inverkar pa resultatet, sa lange de tva antagas uppvaga
 hvarandra. Utgar man fran exporten, sa finner man, att den medf6r
 minskning i den mangd krafter, som star till forfogande at produktionen

 for inhemsk afsattning, namligen minskning i fraga om de produktiv-
 krafter, som tagits i ansprak f6r exportvarornas tillverkning. A andra
 sidan framkallar den import, som utg6r betalningen f6r exporten, 6kad
 tillgang for produktion med inhemsk afsattning i fraga om de produktiv-

 krafter, som f6rut tagits i ansprak f6r att tacka behof af det slag im-
 porten nu tacker.1 Foljaktligen skapar utrikeshandeln a ena sidan 6kad,
 a andra sidan minskad knapphet pa olika produktionsfaktorer.

 Fragan ar uppenbarligen nu, huruvida denna okning och minskning
 i knapphet tillsammans skapar jamvikt eller icke - riktigare uttryckt:
 om den gamla jamvikten harigenom f6rskjutes eller icke.

 For att fa svar pa denna afg6rande fraga kan man forst utga fran,
 att den inom landet producerade vara, som ersattes af importvaran, ar af

 samma slag som denna, d. v. s. att ingen substitution mellan olika varu-
 slag ager rum genom utrikeshandeln utan endast substitution af en inom

 Det behofver knappast f6rklaras, att med export och import menas alla tjanster
 som goras till resp. af utlandet. N6dvandigare ar daremot papekningen, att de olika
 fallen af kreditgifning och annat tillhandahallande af realkapital till och fran utlandet
 lamnas asido i den grundliggande diskussionen.

 - 7-
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 landet producerad genom en i utlandet producerad vara af samma slag.
 I sa fall har man att bygga pa slutsatserna ur foregaende afdelning.
 Det maste rada skillnad i komparativa kostnader mellan import- och
 exportvaror i de tva landerna, och detta implicerar enligt afd. II har
 ofvan skillnad i den relativa mangden af de produktionsfaktorer, som inga
 i dessa tva varor; da nu importvaran ar af samma slag som den inom
 landet producerade vara den ersatter, sa foijer haraf, att de produktiv-
 krafter, hvilkas knapphet okas genom exporten, maste vara andra an de
 hvilkas knapphet minskas genom importen. En forskjutning i produktions-

 faktorernas relativa knapphet intrader foljaktligen under den har gjorda

 forutsattningen, att substitution mellan olika varuslag icke intrader.

 Det ar emellertid n6dvandigt, att en i tysthet gjord premiss har
 drages fram i ljuset, sa mycket hellre, som den faktiskt kan modifiera
 resultatet. Denna premiss ar samma teknik for tillverkning af samma
 vara i olika lander. T. o. m. om det rader samma relativa priser pa
 produktionsfaktorerna i de bytande landerna, ar emellertid brist pa 6fverens-

 stammelse i teknik en m6jlighet pa grund af olikhet i f6retagens storlek,

 sasom redan f6rut (sid. 5) papekats. Men det ar af mycket storre in-
 tresse att utga fran det lage, som eljest ar den n6dvandiga forutsattningen

 for uppkomst af internationellt byte, namligen olikhet i produktionsfak-

 torernas relativa priser landerna emellan. Ty da skapar mojligheten af
 substitution produktionsfaktorerna emellan ocksa mojlighet samt i en mangd
 fall rent af sannolikhet f6r olikhet i teknik landerna emellan. Och i sa

 fall tar importvaran (t. ex. maskiner) i sitt eget produktionsland produk-

 tionsfaktorerna i ansprak enligt en annan relativ norm an samma vara
 g6r, nar den tillverkas i importlandet. Det ar da tankbart, ehuru alltid
 en tillfallighet, att importvaran (maskiner) kommer att frig6ra produktiv-

 krafter i importlandet i exakt samma proportion som exporten (t. ex. af
 vafnader) fran detta land tar nya produktivkrafter i ansprak, och i sa fall

 medfor utrikeshandeln alltsa ingen som helst f6rskjutning i produktions-

 faktorernas relativa knapphet i hvad som nu kallats importlandet men dar-

 emot val i det andra landet. Likval fordras hartill ytterligare tva viktiga

 f6rutsattningar, namligen att substitutionsmojligheten a) tekniskt icke (i
 samma grad) foreligger i fraga om den andra varan i samma land, b)
 ekonomiskt icke i samma grad foreligger i fraga om samma vara i det
 andra landet. Kan substitutionen utstrackas pa nagotdera af dessa satt,
 kommer m6jligheten till byte pa nu ifragavarande basis att f6rsvinna.

 -8-
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 Det nu antydda sammanhanget ar kanske ej i sig sjalft inveckladt,
 men blir likvil klarare, om man belyser det med ett enkelt sifferexempel.
 Antag alltsa, att vafnader och maskiner kunna framstallas med samma
 relativa uppoffring af produktivkrafter, per (godtyckligt vald) enhet ex-
 empelvis j+ 2k + 3a. Antag vidare, att produktionsfaktorernas relativa
 priser aro: i ?importlandet? eller >landet> (L) j= k = 2a, i >utlandet>
 (U) 2j=k = 3a; f6r att gora rakningen enklare kan man bestamma ett
 pris afven i resp. landers valuta, t. ex. k i (L) = i p, i (U) = 3 q, samt
 j och a naturligtvis i enlighet med sina relationer till k. I landet (L)
 komma de bada fabrikaten da att kosta pr enhet sins emellan samma
 penningbelopp 41 p, i (U) likaledes sins emellan samma penningbelopp
 Ido q. Nu maste man ytterligare antaga, att i fraga om det ena fabri-
 katet, t. ex. maskiner, men ej i fraga om det andra, vafnader, ett utbyte
 af kapital mot arbetskraft ir eller blir mojligt, t. ex. enligt normen en
 kapitalenhet mot tva arbetsenheter. Tydligen lonar sig detta i (U); och
 om man antar, att halfva kapitalbehofvet i maskinproduktionen har kan
 utbytas, blir produktionskostnaden for maskiner i (U) j +k + a = g9 q,
 mot Io1 q firut.1 Da vafnaderna ater behalla sitt gamla pris io0 q, ar
 f6rhallandet mellan dessa alltsa forskjutet till 9 : Io. Vore motsvarande
 substitution m6jlig afven for vafnaderna, forblefve daremot de komparativa
 kostnaderna tydligen oforandrade. I landet (L) skulle substitution icke
 lona sig i nagondera riktningen med de har valda siffrorna, men med
 andra siffror (t. ex. j = k = a som relativt pris pa produktionsfaktorerna
 i L) skulle substitution i motsatt riktning mot i (U), salunda utbyte af
 arbetskraft mot kapital, lona sig enligt den angifna normen, om den vore
 tekniskt m6jlig; och i sa fall kunde samma forskjutning i maskinernas
 pris gentemot vafnadernas uppsta i (L) som i (U). Men antar man fran-
 varo af substitution bade i fraga om vafnader i (U) och i fraga om ma-
 skiner i (L), sa uppstar tydligen enligt lagen f6r de komparativa kost-
 naderna en export af maskiner fran (U) till (L) och af vaifnader fran (L)
 till (U). Och detta byte andrar ej produktionsfaktorernas relativa priser
 i (L) men val i (U). >)Landeto (L) upphor helt eller delvis att tillverka
 maskiner, men de produktivkrafter, som harigenom frig6ras, ha samma
 inbordes relation som de som tas i ansprak af landets nya textilexport.
 ?Utlandet, (U) upphor helt eller delvis att tillverka vafnader, men hari-
 genom frigoras i det valda exemplet mer k och mindre a an som tas i
 ansprak af den nya maskinexporten. Alltsa paverkas inkomstfordelningen
 i det senare landet men ej i det f6rra.

 F6r den handelse ofvanstaende framstillning ar riktig, erbjuder den
 ett ganska egendomligt exempel pa hur pass svarberaknelig utrikeshandelns

 1 Substitutionen kommer gifvetvis att h6ja arbetskraftens och sanka kapitalets pris
 samt darigenom f6rskjuta de siffermiassiga resultaten, men det f6refaller andamalslost har
 ytterligare indraga denna faktor.

 - 9 -

 9

This content downloaded from 137.99.31.134 on Mon, 27 Jun 2016 04:09:23 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 ELI F. HECKSCHER

 verkningar kunna tankas blifva. Daremot finner lasaren sannolikt forut-

 sattningarna mycket konstruerade och slutsatsen darfor afmindre intresse.

 Det forra ar i hvarje fall min uppfattning, med hansyn till flertalet af
 premisserna men kanske sirskildt pa grund af den grundlaggande, att
 produktionsfaktorerna maste inga med samma relativa storlek i import-
 och exportvaran, hvilket aldrig kan vara annat an en ren slump. Det
 osannolika i antagandet stracker sig alltsa afven till den f6rst antydda
 mojligheten, olikhet i teknik pa grund af olikhet i foretagsenheternas
 storlek.

 Men daraf kan man enligt min mening ej foranledas att frankanna
 sjalfva granskningen allt intresse utan pa visst satt tvartom, ty dess upp-

 gift har varit att f6ra ett slags negativt bevis. Visar sig det diskuterade
 fallet vara af underordnad betydelse och ar bevisf6ringen har ofvan i of-

 rigt bindande, sa har i sjalfva verket ett ganska viktigt resultat natts,
 namligen att utrikeshandeln vid den forut gifna premissen i det alldeles
 ofvervagande antalet fall kommer att skapa en ny inkomstfordelning.

 Emellertid maste vi aterkalla premissen i minnet och ofverga till
 att se, om en andring dari drar nagra konsekvenser efter sig i fraga om
 det foreliggande problemet. Premissen var, att nagon substitution mellan

 olika varuslag icke blef en foljd af utrikeshandeln. Fragan ar nu: blir
 inkomstfordelningen ober6rd af det internationella bytet, om i stillet mot-

 satsen antages, salunda att en imnportvara ersitter en anntan, forut inom
 landet framstalld vara?

 Ja, det ar mojligt och dessutom afgjordt sannolikare an under den
 forra premissen, men blir ej heller i detta fall det vanliga resultatet, at-

 minstone i langden. Att saken kan vara lmjlig afven utan sa pass ab-
 strusa forutsattningar som de nyss diskuterade, framgar utan vidare af
 att det ar en annan vara, hvars produktion upphor eller inskrankes, an den

 vara som importeras. Det ar ej langre fraga om att en import af bomulls-
 vafnader ersatter en inhemsk produktion af bomullsvafnader; den ersatter

 kanske en inhemsk produktion af yllevafnader.' Darmed oppnas tyd-
 ligen langt flere mojligheter. Ty i fraga om importvaran veta vi, att den

 maste taga de olika produktionsfaktorerna i ansprak efter en annan relativ

 norm an fallet ar med exportvaran (t. ex. maskiner) och att foljaktligen,
 med det enstaka, nyss diskuterade undantaget, de produktivkrafter som

 Det f6ljande (sid. 17) skall visa, att importen ej i bokstaflig mening beh6fver
 ersitta ndgon inhemsk produktion alls, d. v. s. ej behofver gora nagon sadan ofverfl6dig;
 men for att ej on6digtvis f6rsvara behandlingen lamnas denna m6jlighet har asido.

 - IO -
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 frigoras genom importen sta i ett annat kvantitetsf6rhallande till hvar-
 andra in de, som exporten tar i ansprak. Ar det nu en annan vara an
 importvaran (bomullsvafnader), hvars produktion upphor genom utrikes-

 handeln, sa ligger det ingenting otankbart i att denna upphorda produk-

 tion (af ylle) disponerat jord, kapital och arbetskraft i samma proportion

 som den nya exportproduktionen (maskiner).

 Som omedelbar verkan af det nya bytet far landet utan tvifvel ett
 ofverskott af de produktivkrafter, som aro bundna i den nu helt eller
 delvis 6fverflodiga naringen; och till foljd haraf ar det ej ens osannolikt,

 att landet helt enkelt exporterar den nu obehofliga mangen af den vara,
 som forut afsattes pa den inhemska marknaden. Man kan exempelvis
 tanka sig ett folk uttan internationellt byte, hvilket helt och hallet varit

 hinvisadt till ylle men nu sattes i tillfiille att klada sig i bomull; det ar
 da ej osannolikt, att den farafvel som f6rut mojliggjort ullproduktionen
 nu foranleder ullexport.

 Men en helt annan fraga ar, om man bor antaga, att ett dylikt till-

 stand skall bli bestaende vare sig i identiskt denna form eller sa att
 andra exportnaringar upptagas med samma pragel som farafveln i fraga
 om relativ stallning for produktionsfaktorerna. For att sa skall bli fallet,

 masta laget vara, att landet har ofvernormal tillgang pa just de produk-
 tionsfaktorer, hvilka framst kommo till anvandning inom den nu uttrangda

 naringen, och detta ar m6jligt men langt ifran sakert samt knappast
 sannolikt. Generellt uttryckt: det var genom ett sarskildt slag af efter-
 frigan - namligen den inhemska efterfragan, som berodde pa franvaron
 af internationellt byte - anvandningen af produktionsfaktorerna bragtes
 att taga sin gamla riktning och fingo sina gamla relativa priser; sanno-
 likheten talar da f6r, att den nya och andrade efterfragan skall andra
 produktionsfaktorernas relativa knapphet och relativa priser. Det ar sa-
 lunda fullt tankbart, att det sarskilda slaget af efterfragan framtvang en
 produktionsriktning, som rent af ledde till extraordinar knapphet pa vissa
 produktionsfaktorer. I exemplet med ullproduktionen far det salunda an-
 ses sannolikare, att farafveln framkallats af behofvet efter en textil ravara

 och sarskildt efter just denna textilravara (liksom eventuellt afbehof efter

 kott och skinn) an att man valt att klada sig i ylle darfor att man hade
 sa ovanligt goda farbeten. Och afven om den senare synpunkten in-
 verkat pa valet mellan t. ex. ylle och linne - hvilket sakerligen endast
 i mycket begransad grad varit fallet - sa visar det endast, att man vid

 sjalfva valet af textilravara latit leda sig af landets forutsattningar for
 - IL -
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 olika niringsgrenar, men naturligtvis ej i minsta man, att man vid inter-

 nationellt byte har st6rre f6rdel af att halla far an t. ex. att smalta jrn
 eller saga virke. Och det ar ofvervaganden af det sistnamnda slaget som
 bli afg6rande fbr valet af den exportnaring som skall betala den nya
 importen.

 Det aterstar da endast att se pa de genom det internationella bytet
 frigjorda produktivkrafterna. Sadana skapas i regel genom bytet, ty den
 vinst, utan hvilken bytet ej blir verklighet, utg6r vanligen dessa produktiv-

 krafters direkta eller indirekta afkastning. Det galler om inriktningen af

 dessa krafter liksom ofver hufvud taget om forskjutningen i det ekonomiska

 lifvet som foljd af andrade relativa priser pa produktionsfaktorerna, att

 de i nagon man tjana att motverka prisf6rskjutningen. F6rskjutningens
 uppgift och verkan aro just att oka efterfragan pa de mindre knappa och

 minska den pa de mer knappa produktionsfaktorerna. Men hela denna
 nya inriktning af det ekonomiska lifvet har just prisforskjutningen till
 f6rutsattning och upphafver den alltsa icke.

 Om den har framlagda tankegangen ar riktig, har man foljaktligen
 att rakna med andringar i inkomstfdrdelningen som normal verkan af
 det internationella bytets uppkomst och utveckling eller inskrankning.

 IV.

 Det ar alltsa nu klart, att utrikeshandeln paverkar inkomstfordel-
 ningen. Nasta fraga blir da, i hvilken riktning och till hvilken grans
 detta sker eller kan ske.

 Darvid maste man fran borjan inse det osannolika i att det inter-
 nationella bytet skulle f6rskjuta inkomstf6rdelningen i alla lander och
 under alla forhallanden i samma riktning, 6fver lag t. ex. hoja kapital-
 rantan och sanka arbetslonen eller tvartom. Som allt byte maste ocksa
 det internationella under de flesta f6rutsattningar verka i motsatt riktning

 pa de bada motsatta sidorna, ehuru alltid sa att vinst uppstar for bada;
 och en allman glidning at ett bestamdt hall ar darf6r en mycket aflagsen

 mojlighet. Hvad det nu galler ar i stallet, om, under hvilka f6rutsatt-
 ningar, i hvilken mening och i hvilken grad utrikeshandeln utjimnar pro-
 duktionsfaktorernas knapphet och pris linderna emellan; det ar tydligen
 fraga om dess tendens att skapa likartade ekonomiska forutsattningar for
 olika lander.

 - I2 -
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 Som gemensam f6rutsattning tages darvid, att ett land 6fvergar fran

 afsparrning i fraga om varubyte till fritt internationellt byte af varor.
 I ofrigt maste daremot unders6kningen foras pa olika linjer, namligen
 allt efter de premisser man valjer i fraga om produktionsfaktorernas inter-

 nationella rorlighet. Ricardo utgick harvid som bekant ifran fullstandig
 or6rlighet, anda darhan att Edgeworth i sin bekanta uppsats om utrikes-

 handelns teori i Economic Journal I894 kunde saga, att >>international
 trade? inom nationalekonomien betyder byte vid or6rliga produktions-
 faktorer. Det ar ej min mening att i detta sammanhang diskutera pre-
 missens 6fverensstammelse eller o6fverensstammelse med verkligheten.
 Denna vaxlar gifvetvis i h6g grad under olika f6rhallanden; men i all-
 manhet ar premissen delvis giltig och delvis ogiltig - savidt jag kan se,
 i allmanhet partiellt giltig f6r kapital och an mer for arbetskraft samt
 naturligtvis obegransadt giltig for >>jord d. v. s. naturtillgangar. Saval
 dess plats inom doktrinen som dess stallning i verkligheten g6r det
 emellertid till en ganska gifven sak, att dess konsekvenser for det har
 uppstallda problemet maste unders6kas. Men lika gifvet ar, att man
 maste f6rfara pa samma satt med dess motsats, full internationell rorlighet
 hos produktionsfaktorerna.

 Till en borjan antages da orirlighet hos produktionsfaktorerna i fraga
 om flyttning mellan de bytande landerna. I diskussionens forsta stadium

 kompletteras denna forutsattning darjamte med en annan nirliggande,
 namligen att produktionsfaktorernas kvantiteter ofver hufvud iro gifna

 inom hvarje land, sa att ej heller den inhemska tillgangen af dem paverkas

 af deras pris, m. a. o. att ;marknadspris> rader pa produktionsfaktorerna.

 For att fa klarhet i fragan om utjamning i produktionsfaktorernas
 prisbildning landerna emellan under dessa premisser maste man ga till-
 baka till f6rutsattningen for uppkomst af internationellt byte, namligen

 olikhet i komparativa kostnader och dess grund, olika relativ knapphet pa
 produktionsfaktorerna i de bytande landerna. Det f6regaende har visat,
 att en dylik olika relativ knapphet ar en nodvandig f6rutsattning f6r upp-
 komsten af internationellt byte och att detta ocksa ar fallet med olika
 proportion af produktionsfaktorer i olika varor. Om det senare tills vidare

 tages f6r gifvet, blir fragan: ar olikheten i relativa priser pa produktions-

 faktorer icke blott en nodvandig utan darjamte en tillrdcklig forutsattning
 f6r uppkomsten af internationellt byte? M. a. o.: leder, under det nyss
 gjorda antagandet om olika proportion af produktionsfaktorer i olika va-

 ror, all olikhet i relativa priser pa produktionsfaktorerna till byte?
 -13
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 Sa besvarligt det an ar f6r lasaren med standigt nya premisser,
 maste da ytterligare ett moment inskjutas, emedan det har fundamental be-

 tydelse for resultatet, namligen den redan forut behandlade fragan om
 inverkan af bfverensstammelse i teknik eller motsatsen, landerna emellan.

 Till en borjan antages ifverensstilmmelse i detta hanseende.

 Det visar sig latt, att under denna f6rutsattning den uppstallda fra-

 gan, huruvida all olikhet i produktionsfaktorernas relativa priser leder till

 byte, maste besvaras jakande. Hvarje olikhet i produktionsfaktorernas
 relativa priser maste namligen gora det lonande att byta till sig en vara,
 som kraver relativt mer af en relativt knapp produktionsfaktor, emot en

 annan vara, dar i stallet en relativt mindre knapp produktionsfaktor spelar

 en storre roll. Verkan haraf kan under samma f6rutsattning som hittills

 icke bli mer an en: utjimning afproduktionsfaktorernas relativa knapphet

 iinderna emellan. Bytet fortgar, sa lange relationen mellan produktions-
 faktorernas knapphet icke blifvit densamma i de bytande landerna; da
 full utjamning natts, kvarstar naturligtvis det redan uppkomna bytet, som

 ar utjamningens f6rutsattning, men nagon utstrackning daraf ar icke langre

 mojlig - det har hunnit till malet. Hari ligger, att olikhet i komparativa
 kostnader landerna emellan visserligen framkallar byte, d. v. s. ar n6d-
 vandig for dess uppkoms/, men daremot icke ar forutsattning for ett redan

 besidende byte utan tvartom ar domd att f6rsvinna genom bytets fortgang.

 Olikheten i komparativa kostnader, d. v. s. i produktionsfaktorernas rela-

 tiva priser, upphafver alltsa sig sjalf, och val att marka oberoende af ror-

 lighet hos produktionsfaktorerna landerna emellan, om blott tekniken ar

 densamma i de bytande landerna. Innan konsekvenserna haraf och be-
 gransningen hari belysas, ma saken illustreras med ett enkelt exempel.

 Antag att byte mellan zlandet? (L) och >utlandet, (U) har tagit sin
 borjan och ledt till en partiell utjamning af produktionsfaktorernas rela-
 tiva priser, t. ex. pa foljande satt:

 I) utgangslage: (L)j= k=a I p.
 (U) j 3k==4a=3 q.

 2) efter en tids byte: (L) j-= 1 k= 2 a- p.
 (U)j=2k=3a==3 q.

 Antag vidare (utan substitutionsmojlighet i fraga om produktions-
 faktorerna inb6rdes) tva varor, t. ex. k6tt och maskiner, med resp. pro-
 duktionskostnader per (godtyckligt vald) enhet: j+ k +a resp. j+ 3 k + 4 a.
 Tydligen framstaller (L) k6tt, emedan denna produktion krafver relativt

 - 4 -
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 mindre af de i (L) relativt knappare k och a, medan (U) af omvand an-
 ledning framstaller maskiner. Genom att (L) helt eller delvis befrias fran
 maskinfabrikation, minskas dess relativa knapphet pa k och a, medan
 daremot den relativa knappheten pa dessa produktionsfaktorer 6kas i (U),
 genom att detta land a sin sida koncentrerar sig pa samma fabrikation.
 Foljden blir liget 2) har ofvan. Men fortfarande lonar sig bytet landerna
 emellan; en utrakning vid det under 2) angifna priset pa produktionsfak-
 torerna visar, att (L) har intresse daraf, sa lange det kan fa en maskin-
 enhet for (hogst) 2 4/13 (omkr. 2,31) enheter k6tt, medan (U) har intresse
 daraf, sa lange det kan byta till sig (lagst) 2 /ii (omkr. 2,og) enheter
 k6tt mot en maskinenhet. Bytet fortgar darfor och darmed utjamningen
 i produktionsfaktorernas relativa priser, tills denna utjamning blifvit full-
 standig. Om efterfragan pa de ursprungliga varorna upph6r, innan denna
 grans natts, andras intet i resultatet, sa lange det finns andra varor, som
 likaledes taga produktionsfaktorerna i ansprak i sins emellan olika pro-
 portion.

 Daremot ligger det formellt sedt en begransning i just de sistnamnda

 orden. Ty i den man produktionsfaktorerna inga i samma proportion
 i olika varor, kan olikheten i produktionsfaktorernas relativa knapphet
 vara hur stor som heist utan att framkalla byte och foljaktligen utan
 att utjamnas. Som redan sagts, blir det alltsa varor med olika pro-
 portion f6r produktionsfaktorerna som komma att ombestyra utjamningen,

 och ett hinder for dess tillkomst genom att produktionsfaktorerna inga i
 samma proportion i olika varor ar nastan otankbart.

 Den begransning i fraga om utjamning, som ligger i transport-
 kostnader och andra hinder f6r bytet, beh6fver ater natt och jamt
 papekas.

 Vid vara hittillsvarande forutsattningar - i allo fix tillgang pa pro-
 duktionsfaktorerna i hvarje sarskildt land samt 6fverensstammelse i tek-

 nik landerna emellan - framgar det alltsa, att (med obetydliga reserva-
 tioner) utjaimning af produktionsfaktorernas relativa priser blir den slut-

 liga verkan af bytet, m. a. o. att f6rhallandet mellan jordranta, kapital-

 ranta och arbetsl6n (f6r likartade kvaliteter af produktionsfaktorerna) blir
 detsamma i de bytande landerna. Da installer sig omedelbart fragan, om
 denna utjamning ocksa blir absolut, ej enbart relativ, alltsa huruvida jord-
 ranta, kapitalranta och arbetslon (f6r likartade kvaliteter af produktions-
 faktorerna) darjamte fa samma hojd i de bytande landerna. Detta fram-
 gar icke af den hittills framstallda bevisf6ringen, men det blir icke desto
 mindre oundgangligen fallet pa grund af bytets natur.

 I5 -
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 Den allmangiltiga forklaringen kan mojligen formuleras sa: da en
 viss produktionsfaktor, t. ex. jord, i ett land (L) exporterar sin produkt,

 t. ex. hvete, maste den, vid jamvikt, i utbyte fra lika mycket af det an-
 dra landets (U) produkter, t. ex. vafnader, som samma produktionsfaktor,

 jord, inom detta andra land far f6r samma produkt, och vice versa. Ty
 hvetekonsumenterna i hvartdera landet komma att betala lika mycket for

 hvetet, vare sig det ar inhemskt eller utlandskt, och detsamma ar forhal-

 landet med k6parna af vafnader; priset pa det ena landets exporthvete
 och det andra landets inhemska hvete blir alltsa detsamma, och likasa i

 fraga om vafnader. Men uppenbarligen maste ocksa ett lands exporterade

 och dess inom landet afsatta vara af samma slag betinga samma pris, och

 da aro alltsa saval hvetepriserna som priserna pa vafnader lika h6ga i
 bada landerna - alltid fransedt transportkostnader. Det viktiga ar emel-
 lertid den slutsats, som ytterligare foljer af det nu sagda, sjalfklara for-
 hallandet. Denna nya slutsats ar, att ocksa produktionsfaktorernas priser

 vid 6fverensstammelse i teknik maste bli lika hbga, nar deras produkter
 aro det. Ty da en viss vara i bada landerna motsvararj+k+a, en an-
 nan likaledes i bada landerna j+ 3 k +4 a, en tredje j+ /2 k4- I 5 a o. s. v.,
 o. s. v., och dessa priser for hvarje sarskild vara aro lika hoga i bada
 landerna, sa ar det oundgangligt, att ocksa j, k och a maste hvart for
 sig ha samma varde i bada landerna.

 Men detta hanger helt och hallet pa premissen om ofverensstam-
 melse i teknik mellan landerna, och det ar f6rst genom en narmare gransk-

 ning af innebbrden i denna premiss som rackvidden af den i sig sjalf
 ganska ovantade slutsatsen blir klar.

 En likartad och gifven teknik betyder uppenbarligen, att substitution

 produktionsfaktorerna emellan icke kan aga rum i det ena landet utan
 samma andring i det andra. Nu veta vi ju, att bytet f6rskjuter produk-
 tionsfaktorernas knapphet i motsatta riktningar i hvartdera af de bytande

 landerna; och om substitution kunde komma i fraga, skulle den tydligen
 likaledes ga i motsatta riktningar i hvartdera landet, d. v. s. leda till olik-

 het i teknik. Nu antages detta icke ske; bytet antages icke ha till foljd,
 att den nu mer an f6rr knappa produktionsfaktorn delvis ersattes med
 den nu mindre an f6rr knappa. Redan detta ar ganska anmarkningsvardt,
 men fortsattningen blir det pa satt och vis annu mer. Ty om bytet
 tranger tillbaka en naring och utvidgar en annan, sa beror det pa, att
 produktionsfaktorerna aro till finnandes i olika proportion i dessa tva na-
 ringar; och om substitution da ar utesluten, blir en del af en eller flere
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 produktionsfaktorer 6fverfl6dig, men kan likvil ex hypothesi ej str6mma

 ut. F6r att ta ett exempel: om den naring som tranges tillbaka har pro-
 portionen j: 3k: 4 a, men den naring som utvidgas har proportionen
 j: k: a, sa maste en del af k och a bli bfverflodig.

 Den naturligaste losningen i en dylik situation ar, att produktionen

 6fver hufvud taget ej andras genom bytet utan endast konsumtionen; da
 bli tydligen aldrig nagra produktionsfaktorer lediga. For att belysa detta

 kan man tanka pa ett fall med ungefarlig motsvarighet i verkligheten hos

 Forenta staterna omkring f6rra arhundradets midt. Landet har riklig till-

 gang pa hvetejord, knapp tillgang pa arbetskraft (t. ex. i textilindustrien),
 och exempelvis tva enheter hvete motsvara, f6re det internationella bytets

 borjan, i varde en enhet vafnader. Detta antages betyda, att vardef6r-
 hallandet mellan produktionsfaktorerna r jl= 1/2a; kapitalet lamnas for
 enkelhetens skull ur rakningen. Ett internationellt byte uppstar nu, med

 den paf6ljd, att vafnadspriset och darmed arbetsl6nen sjunker - for att
 >imagine a strong case> - till halften, hvilket antages betyda, att rela-
 tionen mellan produktionsfaktorernas pris blir j = a. Halften af det hvete,

 som jordagarna forut fingo betala f6r sina landsmans textilvaror, blir da

 ledig for export och ar hvad som betalas f6r den 6kade tillgang pa vaf-
 nader som uppstar. Saval den ena gruppen som den andra producerar
 salunda detsamma som f6rut, men halften af det hvete textilarbetarna

 forut konsumerade utbytes nu mot vafnader at jordagarna.
 Hvad som sarskildt behofver understrykas i detta fall ar, att den

 enorma omhvilfning som har fingerats kunnat ske utan att nagon del af
 den inhemska produktionen blifvit ofverfliodig. Har ar det som f6rutsatt-

 ningen om 6fverensstammelse i fraga om kvalitet f6r produktionsfaktorerna

 i alla lander kanske blir viktigast att halla i minnet. Det finns ej minsta
 anledning, hvarf6r ej de amerikanska vafvarna skulle fortsatta med sitt
 arbete i samma utstrackning som f6rut, da de ex hypothesi arbeta lika
 bra som vafvare i utlandet. Anledningen till det h6ga relativa priset pa
 vafnader f6re bytet var, fortfarande ex hypothesi, ej amerikanarnas olamp-

 lighet f6r vafnadsyrket utan disproportionen mellan jord och arbetskraft

 i landet. Nir bytet upphaft verkan af denna disproportion, genom att ge
 den amerikanska jorden tillfalle att underhalla en lika stor del af jordens
 befolkning som motsvarande mangd jord af samma kvalitet i andra lan-
 der, nedgar den amerikanska arbetskraftens pris till samma niva som an-
 dra landers arbetskraft af samma kvalitet, och den blir darmed ocksa -
 pa samma satt som den amerikanska jorden - fullt jamnstalld med sina
 2 -19420. Nat.-ekon. studier. -- 17
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 utlandska motsvarigheter. Nagon skillnad pa >rika>) och >>fattiga>> lander

 i fraga om priset pa hvarje enhet af sins emellan kvalitativt lika produk-

 tionsfaktorer kommer salunda ej i fraga; skillnaden mellan dem kommer
 att besta enbart i den st6rre eller mindre mingden af de sarskilda pro-
 duktionsfaktorerna (eller kvaliteterna) och alltsa i deras olika stora samlade
 varde.

 Under de forutsattningar som nu sysselsatta oss, narmare bestamdt

 vid lika teknik i de olika landerna, f6rloras alltsa ingenting vare sig for
 det sarskilda landet eller f6r >>vrldshushallningen>> genom att produktions-

 faktorerna stanna dar de aro. Detta ar f6rklaringen till deras ofverens-
 stammande absoluta pris i olika lander, hvilket - inom parentes sagdt
 - tydligen medf6r, att nagon flyttning mellan landerna ej skulle skapa
 vinst f6r de flyttande, afven om produktionsfaktorernas r6rlighet i och

 for sig antoges kunna ga for sig utan nagot hinder. Alla olika slag af
 produktion forlaggas helt enkelt till de platser, dar de for produktionen
 behofliga produktionsfaktorerna finnas; hvarje enhet af hvarje sarskild
 produktionsfaktor far pa sin lott att f6rs6rja lika stor del af efterfragan

 fran jordens befolkning som hvarje annan enhet af samma produktions-
 faktor, alldeles oberoende af hvar dessa olika enheter aro f6rlagda. Det
 hela ar mycket likt den populara ekonomiska liberalismens idealtillstand,

 hvad Carlyle med sitt etsande han kallade the bagman's millennium, prof-

 ryttarens tusenariga rike; men det behifver just darfor sarskildt under-

 strykas, att det ej ar onationellt i nagot hinseende utan tvartom forenligt
 med oforandrad placering af alla produktionsfaktorer. Man skulle kunna
 kalla detta tillstand med ett vackrare namn for det harmoniska jamvikts-
 laget.

 Emellertid inser man latt nog, att ett sadant lage ar otankbart som
 allmangiltigt. Dess allmangiltighet skulle namligen innebara, att befolk-
 ningens fbrdelning 6fver jordklotet saknade ekonomisk betydelse och att

 omflyttning af (ratt fattade) ekonomiska motiv foljaktligen vore utesluten.

 Det galler da att se, hvar begransningen f6r den hittills lamnade fram-
 stallningen gar.

 Man finner utan alltfor stor svarighet, att det ar vid gransen for
 premissen om lika teknik i de olika landerna, m. a. o. pa den punkt dar
 substitution mellan produktionsfaktorerna blir mojlig eller onskvard. Pa
 denna punkt ar laget namligen sadant, att man har mer af en produk-
 tionsfaktor och mindre af en annan an som vore beh6fligt f6r den eko-

 - 18 -
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 nomiskt f6rmanligaste kombinationen af dem i olika produktionsgrenar.
 F6ljden blir da, att man sa langt som mojligt ersatter en mera knapp
 produktionsfaktor med en mindre knapp. Detta upphafver delvis verkan
 af saval den i och f6r sig olampliga proportionen mellan produktionsfak-

 torernas kvantiteter inom landet som deras motsvarande, med varldspri-

 serna icke 6fverensstammnande relativa priser; men eftersom just dessa pro-

 portioner och priser aro substitutionens n6dvandiga forutsattningar, ar det

 som vanligt uteslutet, att den skulle kunna helt utjamna dem. Ar sub-
 stitution tekniskt omojlig, fastan ekonomiskt indicerad, blir den i riklig

 mangd befintliga produktionsfaktorn icke fullt tagen i ansprak, och da blir

 disproportionen uppenbarligen annu st6rre. Det ar lagen af dessa slag som

 forklara stora delar af varldens faktiska naringslif, och sammanhanget blir
 sakert tydligare genom att anknytas till ett konkret tillstand.

 Man kan da exempelvis tanka pa Forenta staterna vid tiden f6r den
 stora europeiska invandringens b6rjan, men nu i narmare anslutning till
 verkligheten an i framstallningens f6regaende del. Landet hade en enorm

 rikedom pa god akerjord men en mycket obetydlig folkmangd. Nar by-
 tet med Europa m6jliggjordes i st6rre skala genom forbattrade kommu-
 nikationer, sa lag det darfor i sakens natur, att en export af produkter
 med stort behof af jord skulle bytas mot en import af produkter med
 stort behof af arbetskraft. Men landets arbetskraft var till den grad
 knapp, att den ej ens rackte till f6r uppodling af all jord som med for-
 del kunnat brukas f6r hveteexport till Europa; och afven i den man upp-
 odling skedde, var det med hjalp af vidstrackt substitution af jord for
 arbetskraft - ned starkt extensiv drift, fbr att nyttja de vanliga ut-
 trycken. Som foljd daraf stod jordrantan lagt och arbetslonen h6gt i
 Amerika, jamf6rdt med f6rhallandet i den 6friga varlden, och detta f6r-

 hallande kunde bytet enbart icke utjamna. Priset pa alla de olika pro-
 dukterna maste visserligen alltid, fransedt transportkostnader, stalla sig
 lika i alla lander till foljd af bytet. Men da nu, val att marka, olika
 kvantiteter af de sarskilda produktionsfaktorerna inga i produktionen af

 samma vara i Europa och i Amerika, sa ar det ej blott mojligt utan rent
 af n6dvandigt, att produktionsfaktorernas relativa och absoluta priser bli

 olika i stiillet fir lika i de bytande ldnderna. Lika gifvet som det ar, att
 6fverensstammelse i teknik vid fritt byte skapar samma pris pa produk-
 tionsfaktorerna i de bytande landerna, lika gifvet ar det, att olikhet i tek-
 nik skapar motsatsen.

 Emigrationen till Amerika blir da en latt forklarlig sak, sa snart man
 - i9
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 tanker sig r6rlighet hos produktionsfaktorerna, hvarom mer i sinom tid.

 Hvad som har beh6fver betonas ar, att utan den andring i f6rhallandet
 mellan produktionsfaktorernas kvantiteter, som skulle folja antingen af
 inflyttning eller af en inhemsk folk6kning, utjamning icke i nagon riktning

 ager rum och darf6r heller icke den basta anvandningen af produktions-
 krafterna 6fver jorden som helhet. Naturtillgangarna maste inom landet
 vara atfoljda af minst sa mycket arbetskraft, att den tillater en sadan pro-

 portion mellan dessa produktionsfaktorer inom de af bytet indicerade
 naringarna, som motsvarar det >normala>, d. v. s. varldslaget; eljest blir
 resultatet f6r varldshushallningen samre an det skulle bli vid en annan
 lokal fordelning af produktionsfaktorerna; och da ha icke heller produk-
 tionsfaktorerna funnit den for dem sjalfva formanligaste placeringen. Pa

 motsvarande satt maste arbetskraften i ett land af motsatt typ (t. ex. Eng-
 land) ha vid sin sida naturtillgangar i tillracklig omfattning f6r att icke
 dar skall behofva f6rsigga en analog substitution af naturtillgangar med
 arbetskraft, hvilken dar skulle sanka resultatet af samma anledning och
 ex analogia ge anledning till arbetskraftens utflyttning, om den tankes
 som r6rlig. Hvad som nu har sagts om jord (eller naturtillgangar) och i
 synnerhet om arbetskraft, galler gifvetvis ocksa om kapital.

 Det >harmoniskas jamviktslaget, hvilket som vi veta ar motsatsen
 till det nu senast behandlade, krafver med andra ord, att hvarje land
 skall ha tillrackligt af sin - i f6rhallande till varldslaget - mest knappa
 produktionsfaktor f6r att tillata denna att inga i de af bytet bestamda
 naringsgrenarna i samma proportion som fallet ar i andra lander.

 Egendomligt nog tanker man sig ofta saken nastan alldeles omkastad.

 Man f6restaller sig, att bytet, genom att 6ka efterfragan pa den inom ett

 land fran b6rjan rikligi forekommande produktionsfaktorn, skall gora den

 i landet fran borjan knappa produktionsfaktorn mer eller mindre ofver-

 flodig och salunda framkalla dess emigration eller utrotning, om detta
 kan ga f6r sig. Tanken ar salunda, om vi halla oss till vart exempel, att
 den okade efterfragan pa amerikanskt hvete och darmed amerikansk jord

 skulle gora amerikansk arbetskraft ofverflodig. Att bytet i detta lage
 kommer att sanka den amerikanska arbetskraftens relativa pris ar visser-

 ligen en gifven sak, men daremot ar det en meningsloshet att tanka sig
 arbetskraften darigenom 6fverfl6diggjord. Nar dess pris, arbetslonen,
 sjunkit i paritet med varldslaget, aro arbetarna lika ?konkurrensdugliga>
 som f6rut; och nagon mojlighet f6r en 6kad efterfragan pa jord att sanka

 arbetskraftens pris under varldspriset - salunda att g6ra den fran b6rjan
 - 20-
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 alltfor knappa arbetskraften mnindre knapp an i andra lander - f6religger

 tydligen icke. Ty bytet skulle da ha passerat sitt jamviktslage och n6d-
 gas aterga dit; i vart exempel skulle en dylik nedpressning af de ameri-
 kanska textilarbetarnas loner omedelbart framkalla en export af textil-
 varor, ty dessas pris skulle da ocksa ha sjunkit under varldspriset, och
 darigenom skulle arbetslonen igen stiga till det internationella normalla-
 get. Nej, det ar som sagdt den motsatta disproportionen som hindrar
 internationell utjimning af produktionsfaktorernas pris vid or6rliga pro-
 duktionsfaktorer.

 Det ar alltsa en alltfor stor knapphet pa arbetskraft (i Amerika) som
 hindrar lika stor relativ anvandning af arbetskraften inom hveteproduk-

 tionen i Amerika som i Europa och darf6r afven i Amerika hindrar arbets-

 lonen att sjunka lika lagt samt jordrantan att stiga lika h6gt som i
 Europa - allt under f6rutsattning af ororliga produktionsfaktorer.

 V.

 Det aterstar nu narmast att se, i hvad man resultaten i foregaende
 afdelning andras, om man raknar enbart med or6rlighet men icke med
 en gifven tillgang af produktionsfaktorerna inom ett land, alltsa nar pro-

 duktionsfaktorernas elasticitet eller priskinslighet tas i betraktande. I fraga

 om jorden ar all priskanslighet naturligtvis utesluten, och det kan darfor

 har endast galla kapital (sparande) och arbetskraft (narmast = folkmangd).
 Om man utgar fran samma elasticitet uppat och nedat, sa intrader

 ingen andring i de totala kvantiteterna af olika produktionsfaktorer i varl-

 den som helhet, emedan den hojning af t. ex. kapitalrantan, som i ett
 redan forut kapitalrikt land stimulerar sparandet, i det kapitalfattiga lan-

 det motsvaras af en h6jning i t. ex. arbetslonen och en darmed parallel
 sankning i kapitalrantan samt foljaktligen proportionell nedgang i sparan-

 det. Att kombinationer kunna tankas, dar dessa olika faktorer ej jamnt
 uppvaga hvarandra, ligger i sakens natur, men det lonar sig knappast att
 spekulera darofver, atminstone in abstracto.

 Daremot pekar just det nu angifna pa hvad som ar den nya pre-
 missens nya och vid forsta paseende ganska paradoxala resultat, namligen
 att bka den relativa olikheten i tilldgng pd produktionsfaktorer i olika
 lander. Visserligen galler detta blott i fraga om utrikeshandelns tendens
 i och f6r sig saint kan motverkas ej blott genom en af utrikeshandeln

 - 21
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 skapad andring i folkens laggning utan afven genom verkningarna af den

 hojning i nationalinkomst, som blir utrikeshandelns verkan. Men bortser

 man fran dylika, i olika fall olika verkande moment, torde satsen ha sin
 giltighet. Ett sarskildt sparkraftigt folk, t. ex. det franska, befrias genom
 bytet fran en del af de f6r spararna sjalfva oformanliga verkningarna af

 sitt stora sparande och stimuleras genom den h6gre rantefoten till annu
 st6rre sparande an f6rut, medan ett mindre sparkraftigt folk, sadant som

 det svenska, frestas till annu st6rre slosaktighet an f6rut, nar det inter-

 nationella bytet sanker rantefoten. Pa samma satt medf6r bytet i fraga
 om folkokningen, att arbetsl6nen ej sjunker lika starkt i lander med (stor)

 folkmangdstillvaxt och ej stiger lika starkt i lander med stationar eller
 regressiv befolkning som fallet skulle vara utan byte. Narmare besedt ar
 detta, under f6rutsattning af priskanslighet hos produktionsfaktorerna, en-

 dast en naturlig f6ljd af bytets egenskap att utjamna knappheten mellan
 de bytande enheterna. En dylik utjamning maste namligen da ocksa
 medfora, att den reaktion i fraga om okad eller minskad tillgang, som
 knapphetens 6kning eller minskning skapar, i motsvarande grad f6rsvagas.

 F6rutsattningen ar naturligtvis harvid liksom i det fbregaende, att produk-

 tionsfaktorernas internationella rbrlighet saknas.

 VI.

 Vi ha nu kommit darhan, att den senast namnda forutsattningen de-

 finitivt kan slappas och full rorlighet hos produktionsfaktorerna tagas till
 utgangspunkt.

 Verkan haraf ir i sin principiella del mycket enkel: fransedt trans-
 portkostnader allmdngiltig oifverensstdmnmelse mellan produktionsfaktorer-

 nas absoluta priser ofver hela jorden. Det ligger i sakens natur, att man
 harmed ar alldeles utanf6r Ricardos schema; utrikeshandelns teori i detta

 ords hafdvunna mening har lamnats asido, och man har att jamf6ra samma

 varors priser eller produktionskostnader i olika lander, ej langre olika
 varors priser i samma land. Hvarje afvikelse fran 6fverensstammelsen i
 absoluta priser skulle vid full r6rlighet hos produktionsfaktorerna omedel-

 bart framkalla deras forflyttning, och genom denna skulle en rubbad of-

 verensstammelse standigt aterstallas. Som foljd haraf skulle produktions-

 faktorerna fordela sig i noggrannt f6rhallande till behofvet af produk-
 terna, sa att detta behof skulle reglera afven produktionsfaktorernas loka.
 lisering.

 22 -
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 Sa enkelt detta kan f6refalla och afven pa visst satt ar, saknar det
 icke alldeles komplikationer. Till en' borjan ar det darvid kanske bast att
 taga satsen om produktionsfaktorernas fulla rorlighet efter orden, ehuru

 den i verkligheten ar en omojlighet inom ramen af mansklighetens nu-
 varande naturforutsattningar. Den maste namligen betyda r6rlighet hos
 alla produktionsfaktorerna, afven naturtillgangarna. Vid denna premiss
 komme produktionen att fordela sig 6fver jordklotet i proportion till
 manniskors b6jelse att bosatta sig i olika delar daraf. Allt byte af varor
 skulle upph6ra, da produktionsfaktorerna alltid skulle s6ka sig till de
 platser dar produkterna beh6fdes. Detta inom ramen for mansklighetens
 hittillsvarande erfarenhet omojliga tillstand har har medtagits ej blott som

 belysning af hvad produktionsfaktorernas fulla rorlighet maste betyda utan

 ifven som en ganska nyttig utgangspunkt for svaret pa den i praktiskt
 politiskt hanseende viktigaste fragan inom ramen for diskussionens nu-
 varande stadium.

 Denna fraga ir: hvad b6r g6ras, om man 6nskar bevara mer af en
 fullt rorlig produktionsfaktor inom ett land an som skulle bli fallet under

 de nu antagna f6rutsattningarna? Svaret ar tydligen: att 6ka efterfragan

 inom landet pa (produkterna af) denna produktionsfaktor. F6rutsatt att
 man icke kan gora landet i och for sig mer efters6kt som boningsort, kan

 det endast ske genom att oka produktionen inom landet af varor, som
 taga den ifragavarande produktionsfaktorn i mer an proportionell grad i

 ansprak - m. a. o. genom tullskydd eller annat hinder f6r tillf6rsel (eller

 premie f6r utf6rsel) af dylika varor. Produktionsfaktorns pris maste vara

 detsamma i alla lander, men genom att 6ka efterfragan eller knappheten
 darpa inom landet kan man skapa okad instr6mning resp. minskad ut-
 str6mning daraf.

 Detta ar ofrankomligt, men tanker man sig narmare in i saken, ter
 det sig likval hbgst egendomligt, och i verkligheten ar harmed ocksa blott

 en del af sammanhanget framstalldt. For enkelhetens skull kan beviset
 f6ras pa grundval af att okad mangd af produktionsfaktorn indragits i landet.

 Om man emellertid till en borjan ser bort fran instromningen af den

 nya kvantiteten af ifragavarande produktionsfaktor och alltsa tar or6rlig-

 het hos produktionsfaktorerna till utgangspunkt, sa f6ljer af bevisf6ringen
 i afd. I har ofvan, att nationalinkomsten som helhet mninskas. Da tull-

 skyddet pa den daraf skyddade produktionsfaktorn under de har antagna

 forutsattningarna samtidigt mnste hojas ofver det gamla, med varldsmedel-

 talet ofverensstammande priset, sa faller denna dubbla borda - ett hojdt
 23
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 pris vid minskad nationalinkomst - pa de ofriga produktionsfaktorerna.
 Nar sedan det hogre priset pa den skyddade produktionsfaktorn lockar
 in nya mangder daraf, sa sjunker visserligen dess pris anyo till varlds-
 medeltalets niva, men dels upphafver detta till ingen del den minskning i

 nationalinkomst, som faller pa de f6rut existerande produktionsfaktorerna,

 dels kommer den nya kvantiteten af den skyddade produktionsfaktorn
 tydligen att ge mindre afkastning an som motsvarar dess varldspris; ty
 om den gafve lika mycket som detta, skulle den tydligen ha kommit in
 i landet utan att ha behbft ditlockas genom tullskydd. Da likval varlds-
 medeltalets pris maste betalas pa hela kvantiteten af den skyddade pro-
 duktionsfaktorn, finns ingen annan mojlighet an att hela marginalen maste

 betalas af det 6friga naringslifvet, d. v. s. af de ofriga produktionsfakto-

 rernas barare. Och da afven dessa produktionsfaktorer betraktas som fullt

 rorliga, komma de a sin sida att str6mma ut, d. v. s. okningen af en pro-
 duktionsfaktors kvantitet inom ett land kommer att minska kvantiteten af

 de ofi;ga produktionsfaktorerna inom landet.'

 Emellertid ar det af langt stbrre intresse att se, hur allt detta af-
 l6per, om man tar hansyn till det faktiska f6rhallandet, att naturtillgangarna

 utgora en ororlig produktionsfaktor vid sidan af de r6rliga. Vid fritt
 varubyte leder detta tydligen till att de r6rliga produktionsfaktorerna f6r-

 dela sig pa sadant satt bfver varlden, som astadkommer den i hvarje sar-

 skildt fall mest gifvande kombinationen af den ororliga produktionsfaktorn

 med de r6rliga. Nagon enhetlighet i fraga om proportionen mellan pro-
 duktionsfaktorernas kvantiteter f6religger icke i detta fall, utofver det
 tautologiska faktum, att totalresultatet af det ekonomiska lifvet i varlden

 blir st6rst genom den mest ekonomiska fordelning af produktionsfaktorerna,

 som ar m6jlig vid orbrlighet hos en eller flere bland dem.

 Nastan lika viktigt ar det att undersoka, hur ett hinder f6r fritt
 varubyte, t. ex. tullskydd, verkar vid tillvaro af saval r6rliga som oror-
 liga produktionsfaktorer. Det ar latt gjordt. Medan i f6rra fallet, vid
 r6rlighet hos alla produktionsfaktorerna, en okning i tillgangen pa en af

 produktionsfaktorerna utan sankning i dess pris maste leda till en ut-
 strbmning af de andra produktionsfaktorerna, emedan deras pris sjunker

 under varldsmedeltalet, sa intraffar detta nu icke i fraga om den or6rliga
 bland dessa andra produktionsfaktorer, d. v. s. 6kningen af den f6rsta

 1 Ett sifferexempel nedan sid. 29 belyser afven det nu sagda. - I denna afdelning
 har jag f6r enkelhetens skull bortsett fran de andringar i andra lander, som folja af pro-
 duktionsfaktorernas omflyttning, men de aro tydligen reciproka.
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 produktionsfaktorn kan helt och hallet ske pa dennas bekostnad. Sarskildt

 ar detta fallet, om tillgangen pa denna produktionsfaktor ar absolut gifven

 afven inat, d. v. s. sa att den ej kan okas eller minskas under prisets in-
 verkan, sasom fallet just ar med naturtillgangarna. Summan ir alltsa, att
 saval kapital som arbetskraft iifven vid full rarlighet skulle kunna okas i

 elt land utan sinkning i deras pris, genom ett tullskydd som betalades af
 jordrdntan. Detta ar formodligen det starkaste argument f6r varaktigt
 tullskydd, som ofver hufvud taget kan f6rebringas; huruvida det ar till-

 rackligt starkt ar en annan fraga, hvartill jag aterkommer i afdelning
 VIII. Afven i den man man vill anse det bindande, inses.emellertid

 utan vidare, att det endast kan galla tullskydd f6r produkter, som krifva

 mer an proportionell mangd arbetskraft och kapital, medan det talar med

 alldeles sarskild styrka mot ett skydd f6r naringar, som i h6gre grad ta
 naturtillgangar i ansprak.

 Kvintessensen af denna och foregaende avdelning kan sagas vara
 foljande:

 Det fria varuutbytet enbart garanterar under vissa forhallanden lika,

 under andra f6rhallanden olika relativa och absoluta priser pa produk-
 tionsfaktorerna i olika lander;

 produktionsfaktorernas rorlighet enbart garanterar alltid lika priser

 pa produktionsfaktorerna i olika lander, men daremot icke proportionalitet
 mellan produktionsfaktorernas kvantiteter;

 bada tillsammans astadkomma darjamte proportionalitet mellan kvan-
 titeterna.

 VII.

 Det kan mojligen bidraga till klarhet i saken, om tva framstaende
 nationalekonomers bidrag till den f6religgande fragan nu ses i Ijuset af
 hvad som har har framstallts.

 Sidgwicks redan forut (sid. 4 not i) omtalade yttrande ar det ena
 af dessa, och f6r verba formalia kan jag darvid hinvisa till ett fullstandigt

 citat i 6fversattning, i F. von Kochs cit. uppsats (sid. 17 not 2); mitt exem-
 pel under det >harmoniska jamviktslagetD i afd. IV (sid. I7 ofvan) ar till
 stor del kalkeradt pa Sidgwicks. Salunda antager han, att en tredjedel
 af spannmalsproduktionen i ett starkt tullskyddadt land A saljes till in-
 dustribefolkningen, men att genom tullskyddets afskaffande fabriksvaror
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 kunna importeras fran landet B i utbyte mot spannmalen, till halfva kost-

 naden mot den forra inhemska produktionen, och att dylika varor darefter

 konsumeras till samma totala penningbelopp som forut. Sidgwick fragar
 (kursiv. af mig): >>Hvad skola da de arbetare, som iindringen firsatt ur
 arbete, ta sig f6r? Det som under de gifna omstandigheterna forefaller
 naturligast ar att de skulle emigrera och utfora det arbete, som behofs i
 de utvidgade fabrikerna i landet B eller i den nyuppkomna handeln mel-
 lan A och B>> o. s. v.

 Sa naket som Sidgwick har formulerat sitt problem ar svaret, att det

 icke foreligger bevis for att industriarbetare i A ofver hufvud bli fbrsatta

 ur arbete. Detta hanger helt och hallet pa, om man antager orbrliga
 eller r6rliga produktionsfaktorer under tullskyddets tid. I det f6rra fallet,

 vid ororliga produktionsfaktorer, kommer det h6gre priset pa industripro-

 dukterna i A att bero pa arbetskraftens 6fvernormala och jordens under-

 normala knapphet i landet. Med utjamning af dessa f6rhallanden sjunka
 de inhemska fabriksarbetarnas loner ned till de utlandska arbetarnas, och
 de bli da i allo lika val skickade att tacka sina landsmans behof af fa-

 briksvaror som fallet ar med deras utlindska yrkesbr6der; hvad som kom-

 mer in genom bytet blir da endast okningen i landets konsumtion afindu-

 striprodukter, motsvarigheten till den (i hvete uttryckta) nedgangen i de

 inhemska industriarbetarnas loner. Fallet ar da konstrueradt i noggrann
 6fverensstammelse med afd. IV har ofvan. Jag har utgatt ifran, att indu-

 striarbetarna i landet A aro lika dugliga som i B. Men skulle motsatsen
 vara fallet, komme emigration tydligen lika litet i fraga, ty da skulle de

 ej kunna parakna h6gre loner i B.
 Emellertid far det val anses sannolikast, att Sidgwick icke tankt sig

 dessa forutsattningar utan - i strid med Ricardo och hans skola - ror-
 liga produktionsfaktorer allt ifran b6rjan, och dca ar hans standpunkt rik-

 tig. Ty da maste arbetsl6nerna i landet A fran borjan ha hallit sig pa
 varldsmedeltalets niva, hvarken bfver eller under; hvad tullskyddet da har

 medf6rt ar en st6rre folkmangd i landet an eljest varit mojlig, pa bekost-

 nad af jordrantan. Nar tullskyddet upph6r, stiger da jordrantan i landet,
 och den genom skyddet kvarhallna okningen i folkmangd strommar ut -

 allt i enlighet med afd. VI har ofvan. Hvad man kan f6rebra Sidgwick
 ar alltsa pa sin hojd det vanliga: att ej ha klargjort premisserna.

 Det andra yttrandet ar professor Wicksells och forekommer i vecko-

 skriften Forum (arg. I919, n:r 2, sid. 17) i den f6rut omtalade gransk-
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 ningen af mitt arbete Svenska produktionsproblem. Sjalfva karnpunkten
 kan lampligen atergifvas ordagrant (med originalets understrykningar):

 >>Antag, att priset pa jarnmalm och travirke, i jamf6relse med priset pa
 f6radlade industrivaror och lifsmedel, skulle stiga sa h6gt, att det f6r vara
 grufagare och jordagare lonade sig bast att endast utskeppa ramalm samt oar-
 betade eller figa bearbetade travaror, ja t. o. m. att lata skog vaxa pa alla
 akrar och angar. Sa lange en dylik tendens endast i mindre man framtradt,
 hvilket redan nu kan sagas vara fallet, kan den - ehuru, mark val, under
 trycket af sjunkande 16nerl - annu kompenseras genom ett intensivare ut-
 nyttjande af den basta akerjorden och till afventyrs af nagra alltjamt kvar-
 lefvande industrigrenar. Skulle den ater i h6gre grad g6ra sig gallande, maste
 ju vid fri konkurrens storre delen af befolkningen utvandra eller pa annat satt
 forminska sitt antal. F6r vdrldsekonomien sasom helhet betraktad vore detta

 gifvetvis en stor f6rdel; varldsekonomiskt sedt kan ingenting vara formanligare
 an att de trakter af jorden, som bast lampa sig for raamnesproduktion, ocksa
 bli sa anvanda, afven om deras folkmangd darigenom blir i motsvarande
 mnn gles: f6r svenska folket sasom nation betraktadt staller sig saken nagot
 annorlunda. >

 I den man prof. Wicksell harmed endast velat saga, att en utveckling

 sadan som den af honom skisserade skulle sanka arbetslonen, ar jag all-
 deles af hans mening och erkanner 6ppet, att atskilliga vandningar i min
 bok lamna rum for grundade anmarkningar fran denna synpunkt. Men
 daremot f6rhaller det sig, savidt jag kan se, annorlunda med mojligheten

 till emigration. Prof. Wicksells fall afviker namligen fran Sidgwicks i det
 fran denna synpunkt viktiga hanseendet, att han utgar fran en universell,

 alla lander omfattande f6rskjutning, medan Sidgwick behandlar verkan af
 ett upphafdt tullskydd i ett sarskildt land.

 Om prof. Wicksell utgar fran saval fritt byte af varorna som rorliga
 produktionsfaktorer fran b6rjan, hvilket val far tagas f6r gifvet, sa sta alla

 produktionsfaktorers priser i Sverige, likaledes fran b6rjan, vid varldsme-
 deltalet. Darpa intrader en 6kad knapphet pa ravaror i utlandet och
 darmed oundgangligen hojd utlandsk markranta etc. samt sankt utlandsk

 arbetslon. Sverige har da lagre markranta men hogre arbetsl6n an ut-
 landet samt far foljaktligen en okad export af ravaror samt import af
 (t. ex.) industriprodukter. Detta medf6r samma f6rskjutning af produk-
 tionsfaktorernas priser i Sverige som i utlandet; och sedan den genom-
 f6rts, vaxer bytet ej vidare. Men da ar resultatet ocksa jamvikt, och
 nagon anledning till emigration f6religger icke, eftersom arbetslonen ej ar
 h6gre i utlandet an i Sverige.' Okad efterfragan pa ett lands naturpro-

 1I f6rbigaende ma ett pistaende i min nyss omtalade bok (sid. 14I) f6rklaras, om
 hvilket prof. Wicksell yttrar att det ar )foga logiskt,, namligen att industriens koncen-
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 dukter leder alltsa i och f6r sig icke till lagre pris pa arbetskraften inom

 an utom landet; och da den icke g6r det, finns uppenbarligen icke heller
 nagon anledning f6r arbetskraften att emigrera.

 I sjalfva verket kan man ga annu langre och pasta, att den ifraga-
 varande utvecklingen under rimliga f6rutsattningar kommer att leda till

 imnzigration i stallet f6r emigration, naturligtvis vid full r6rlighet hos ar-

 betskraften i bada riktningarna. Ingen betviflar val, att detta blir fallet
 vid en teknisk uppfinning, som okar efterfragan pa en inom ett land sar-

 skildt riklig naturprodukt, sadan som kali eller fosforrik malm. Afven i

 detta fall stiger visserligen dess pris och darmed motsvarande del af >jord-

 rantan,; men samtidigt attraheras arbetskraft f6r dess tillgodog6rande.
 Och alldeles samma utveckling maste intrada, om motsvarande okning i
 efterfragan beror af annan anledning, afven om denna anledning ar min-

 skad tillgang pa samma naturprodukt i andra lander. Visserligen rader
 det den stora skillnaden mellan de bada fallen, att den allmanna ekono-

 miska nivan i varlden som helhet hojes i forra fallet och sankes i det
 senare; men det sarskilda land, som har ovanligt mycket af den - i bada
 fallen - mer an f6rr knappa naturprodukten,kommer i bada fallen att fa okad

 relativ betydelse i varldshushallningen genom f6randringen och darfor afven

 st6rre behof af arbetskraft. Endast i fall af absolzt >sallsynthet?, ej blott

 pa naturforutsattningarna utan afven pa produkterna, kan detta f6rhallande

 andras, salunda i fraga om exempelvis aflidna mastares verk, diamanter
 eller guld under forutsattning att mer daraf ej kan utvinnas och annat
 dylikt. Men detta ar ju ej blott alldeles utanfor det ifragavarande fallets
 ram utan ocksa i sig sjalft utan namnvardt intresse. Och ej ens i dylika
 fall skulle verkan bli emigration utan enbart franvaro af immigration.

 Om denna kritik af prof. Wicksells yttrande haller streck, ar det
 ingen jag mer har att tacka darf6r an honom sjalf; ty det ar genom den
 kritik han a sin sida velat agna mina f6rs6k som jag satts i stand att at-
 minstone i nagon man genomtanka dessa hittills f6ga utforskade sidor af

 utrikeshandelns sammanhang.

 tration kan leda till emigration, trots att den ej ber6fvar folket arbetstillfallen. Hvad jag
 tanker pa som emigrationsanledning ar darvid emellertid blott sjilfva rubbningen - att
 arbetarna emigrera hellre an att s6ka sig nya arbetstillfallen inom landet i ett annat yrke
 eller pa en annan plats - och da ligger det ingenting ologiskt dari; men daremot med-
 ges villigt, att tankegangen borde ha uttryckts tydligare.
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 VIII.

 Som afslutning pa det hela kan nu traden fran uppsatsens fbrsta af-
 delning aterknytas. Salunda skall nu unders6kas, hvad det fria internatio-

 nella bytet under olika f6rutsattningar garanterar i fraga om national-
 inkomsten.

 Resultatet af afd. I var, att det fria bytet under f6rutsattning af
 fix tillgang pa produktionsfaktorer skapar maximal total nationalinkomst,

 hvilket naturligtvis under samma f6rutsattning ar maximal medelinkomst

 pr invanare. Fragan ar nu narmast, i hvad man detta star sig, ocksa om
 man iraknar med fdorinderlig tillg,ang pa vissa af men ej alla bland pro-

 duktionsfaktorerna. Det visar sig snart, att laget da blir nagot mer in-
 veckladt.

 Hvad f6rst betraffar den totala nationalinkomsten, beh6fver det ej
 narmare klargbras, efter hvad som redan har sagts, att en 6kning dari
 genom tullskydd ar teoretiskt tankbar. Resultatet kan tankas uppnatt ge-

 nom premiering af en r6rlig produktionsfaktor, vare sig arbetskraft eller

 kapital, och darmed 6kning i tillgangen darpa, pa bekostnad af den or6r-

 liga produktionsfaktorn, jorden.

 Mindre enkelt ar svaret i fraga om medelinkomsten pr invanare; har

 maste man skilja pa kapitalpremierande och arbetskraftspremierande at-
 garder. Det f6rra slaget af atgarder skulle kunna 6ka afven national-
 inkomsten pr invanare, alltid f6rutsatt att premien bares af en or6rlig pro-

 duktionsfaktor; det senare skulle oundgangligen minska medelinkomsten,
 af det enkla skalet, att det bkar divisorn mer an dividenden. Daremot

 kan arbetslonen lika litet som kapitalrantan, bada pr enhet, i stort sedt
 vare sig 6kas eller minskas under f6rutsattning af full r6rlighet hos arbets-

 kraften, resp. kapitalet.1

 Ehuru detta langt ifran ar svarfattligt, ma det belysas med ett enkelt
 exempel, som ocksa f6rtydligar motsvarande tankegang i en f6regaende
 afdelning (sid. 24). Beteckna godtyckligt valda enheter af jord och ka-
 pital med resp. J och K samt hvarje arbetare med A, och antag ett land
 med I,ooo J, I,ooo K och I,ooo A. Den totala arbetarebefolkningen ar
 5,000 personer, d. v. s. fem per verksam arbetare, medan jordagare- och
 kapitalistklasserna sammanlagda utgbra 500 och den totala befolkningen

 1 Jfr dock ofvan sid. 24 not. Det b6r kanske f6r sakerhets skull tillaggas, att han-
 syn afven har endast tages till ?statiska? f6rhallanden, i den meningen, att nagon andring
 i f6retagsamhet, arbetsintensitet o. s. v. genom folkmangdens f6randringar ej f6rutsattas.
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 alltsa ar 5,500 personer. Ehuru det skapar en enormt ojamn inkomstfbr-
 delning, antas fbr enkelhetens skull produktionsfaktorernas pris tillj= k
 = a = IO p och nationalinkomsten foljaktligen till I,oooj + I,oook +
 I,oooa 30,000 p. Medelinkomsten pr invanare blir 5,46 p. Tullskyddet
 antas till en b6rjan sanka nationalinkomsten med 2,000 p till 28,000 p;
 men det framkallar darpa en okning af kapitalet, som exempelvis kan
 sattas till f6rdubbling diraf (utan motsvarande 6kning af kapitalisternas
 antal). Hvarje nyf6rvarfvadt K antages 6ka nationalinkomsten med 8 p, sa-
 lunda till 36,000 p. Da priset pa k och a maste vara oforandradt och pre-
 mieringen helt tackas genom en saukning af priset p j, sa blir laget:
 I,000 j + 2,000 k + I,OOO a = 36,oo0 p; k = a =Io p, j =- 6 p; medel-
 inkomsten pr invanare 36,000: 5,500 = 6,55 p, mot 5,46 f6re tullskyddet,
 salunda okning. Tanker man sig ater premieringen agnad at arbetskraften
 med motsvarande verkan, sa blir resultatet visserligen anyo en okning i
 den totala nationalinkomsten till 36,000 p, men denna skall nu f6rdelas
 pa 10,500 i st. f. pa 5,500 personer, och medelinkomsten pr invfnare
 sjunker nu under utgangslaget, till 3,43 p. Att resultatet - fransedt sitt
 omfang - blir ofrankomligt, beror pa att den nytillkomna befolkningen
 ex hypothesi bkar nationalinkomsten i mindre an proportionell grad. Pa
 sarnma satt 6kar visserligen det nytillkomna kapitalet likaledes national-
 inkomsten i mindre an proportionell grad, men skillnaden ar, att mataren
 i detta fall ej ar den 6kade faktorn sjalfutan en annan, of6randrad faktor,
 namligen befolkningen. Den relativa kapitalrantan liksom arbetslonen pr
 arbetare ar som synes densamma i alla de olika fallen. Detta krafves af
 forutsattningen, r6rlighet hos produktionsfaktorn, men det krafver uppen-
 barligen i sin tur, att jordrantan skall kunna tala hela den harfor erfor-
 derliga reduceringen utan att bli negativ.

 Att det internationella varubytet ej i och fbr sig garanterar nagot
 i fraga om inkomstfdrdelningens stbrre eller mindre jamnhet, vare sig mellan

 bararna af de olika produktionsfaktorerna eller mellan produktionsfakto-

 rerna som helhet, framgar af allt det f6regaende och enklast af samman-

 fattningen i afd. VI; i detta fall uppnas intet resultat i nagon bestamd
 riktning ens vid ororliga produktionsfaktorer. Men det torde ej vara n6d-

 vandigt att upprepa dessa slutsatser, utofver en enstaka papekning.
 Maximal arbetsinkomst, vare sig pr enhet af arbetskraften eller in toto,
 foljer icke under nagon f6rutsattning oundgangligt af frihandel vid or6rliga

 produktionsfaktorer. Vid r6rlighet hos arbetskraften ar enhetspriset dar-
 emot sa till vida gifvet, att det maste bli lika i alla lander; en premiering
 af arbetskraften i ett land kommer ater i detta fall att bka arbetslonernas

 absoluta och relativa totalbelopp i landet, ehuru pa bekostnad af medel-
 inkomsten pr invanare.
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 Den fragan kan da omojligt f6rbigas, om man i dessa resultat kan
 finna nagra skal for eller emot frihandel. Den f6regaende unders6kningen

 lampar sig sa till vida ganska illa som ensam grundval for ett svar pa en
 dylik fraga, som f6rutsattningarna hela tiden hallits mycket abstrakta;
 och da den nu till sist upptas, ar det narmast for att afvisa slutsatser,
 som latt kunna dragas af en lasare utan blick for problemstallningens be-

 gransning. Det f6refaller mig likval, som om ett otvetydigt och bindande

 svar pa fragan kunde ges i ganska fa ord.
 Detta svar ar, att tullskydd och andra hinder f6r internationellt byte

 iro principiellt sedt ofornuftzga medel f6r mal, som i och for sig ingalunda

 kunna kallas of6rnuftiga, och detta vare sig man raknar med r6rliga eller

 med or6rliga produktionsfaktorer. Alla de i foreliggande uppsats upp-
 tagna momenten ga ju tillbaka till andringar i inkomstfordelningen, ehuru

 dessa indringar vid r6rlighet hos nagra bland produktionsfaktorerna re-
 sultera i andringar afven hos den totala nationalinkomsten och national-
 inkomsten per invanare. Onskar man nu undga den inkomstf6rdelning,
 som frihandeln skapar, och i stallet na en annan, som antingen hojer ar-
 betslonen eller okar folkmangden, sa kan den nas pa nationalekonomiskt
 f6rmanligare vagar an genom begransningar i det internationella bytet och

 narmast pa skattevigen. Sarskildt b6r man darvid tanka pa den mojlighet

 att na malet, som vid internationell r6rlighet hos kapital och arbetskraft

 erbjudes af jordvirdebeskattningen. Den afg6rande f6rdelen hos dylika
 atgarder framfor tullskydd ar, att de icke i nagot hanseende medf6ra de

 ekonomiska f6rluster for landet, i form af andrad produktionsriktning och

 minskadt internationellt varubyte, som oundgangligen folja af effektivt tull-

 skydd. Vid ororliga produktionsfaktorer medfor tullskyddet sankning i
 saval total nationalinkomst som medelinkomst per invanare, medan en
 beskattning lamnar savail det ena som det andra or6rdt. Vid rorligapro-
 duktionsfaktorer blir verkan af tullskydd likaledes minskning i afkastningen

 hos de redan inom landet befintliga produktionsfaktorerna, medan beskatt-

 ningen liksom i forra fallet lamnar deras afkastning oforandrad. Den i
 detta senare fall nytillkomna mangden af en eller flere produktionsfaktorer

 inom landet far visserligen under bada f6rutsattningarna sin afkastning
 minskad, relativt icke blott till de f6rut inom landet befintliga af samma
 slag utan - hvad varre ar - afven i jamf6relse med deras afkastning
 vid f6regaende placering i andra lander; och en f6rlust f6r manskligheten

 som helhet ar darf6r ofrankomlig vid all dylik 6fverflyttning af produk-
 tionsfaktorer fran ett land till ett annat. Men afven den vvarldsekono-
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 miska? f6rlusten blir mindre vid t. ex. jordvardebeskattning an vid tull-
 skydd; och for det siirskilda landet blir vinsten pa det fbrstnamnda sattet

 den h6gsta mojliga.
 Man skulle kunna sammanfatta den praktiskt ekonomiska tesen pa

 foljande satt. Frihandeln kan tankas erbjuda betankligheter fran inkomst-

 fordelningens synpunkt vid en rent gammalliberal regim, salunda just inom

 en samhallsordning af det slag som sett den f6das, och i synnerhet vid
 proportionell och uteslutande pa inkomsten byggd beskattning. I sam-
 hallen, som aro beredda att genom naringspolitiska atgarder paverka in-
 komstfordelningen, ir den daremot bfverlagsen hvarje annan ordning for
 utrikeshandeln, emedan den bereder mojiighet till maximal behofstackning,

 i hvilken betydelse detta ord an tages - en mojlighet, hvartill motsvarig-

 het saknas under hvarje annat handelspolitiskt system.
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